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“ 
Está claro que 2015 será difícil para quem 

deseja obter empréstimos e financiamen-

tos. Os bancos comerciais projetam um 

conservadorismo maior na aprovação do crédito 

ao longo do ano, consolidando uma nova fase 

nessa relação com os clientes. Com os juros em 

ciclo de alta, acabou de vez a fase do dinheiro 

farto e barato no mercado. É nesse contexto que 

o sistema de cooperativas se apresenta como 

alternativa para quem, diante da crise econômi-

ca, precisará de uma mãozinha para fechar as 

contas e concluir compromissos.” 

É com esse texto que a repórter Célia Perrone, do 

jornal “Correio Braziliense”, inicia a matéria divulga-

da na edição do último 29 de março (ilustração ao lado), traduzindo com muita clareza o cenário econômico do Brasil 

nesse início de ano. A matéria traz  uma série de informações sobre as cooperativas de crédito, apresentando gráficos 

e dados completos sobre a evolução dessas instituições em nosso País. A matéria teve grande repercussão em sites 

especializados. 

A Sicoob Cooesa, consciente de que nos momentos de crise o ideal cooperativista responde de forma rápida, deci-

siva e corajosa, apressa a execução do seu planejamento estratégico, inaugurando mais duas agências e melhorando 

suas taxas de juros e prazos, objetivando fortalecer a sua missão de ser a principal instituição financeira dos servido-

res públicos civis e militares do Estado do Pará e dos empregados públicos do Município de Belém.      

Leia mais em: http://noticias.sicoobcorporativo.com.br/2015/ED12.2015/arquivo/Correio_Braziliense_Impresso_.jpg 

C om a finalidade de melhorar ainda mais o aten-

dimento aos seus associados no Município de 

Santarém, a Sicoob Cooesa já firmou convênio 

com a Prefeitura Municipal para instalar um Caixa 

Eletrônico da Cooperativa no novo Centro de Arte-

sanato (foto) que será inaugurado em junho, com a 

presença do Governador do Estado,  

   Ainda neste mês, a Sicoob Cooesa está adqui-

rindo mais 2 Caixas Eletrônicos, que serão instala-

dos nas novas Agências Nazaré e Castanhal.  


